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GSCN # Tên của GSCN  Ngày Hiêụ lực 

YY-NNN Các qui tắc cấp GTIN cho các thương phẩm là thực phẩm 

tươi sống được quét taị điểm bán lẻ (POS)  

2010-07-01 

Bối cảnh 

 
Thực phẩm tươi sống đã trở thành môṭ chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhà bán lẻ và nhà 
cung cấp đối măṭ với môṭ loaṭ các vấn đề bao gồm các điều lê ̣ ở điạ phương liên 
quan đến an toàn thực phẩm và viêc̣ theo vết và truy tìm nguồn gốc, quyền sở hữu 
nhãn hàng hóa của sản phẩm bán taị POS và các áp lực về chi phí của chuỗi cung 
ứng. Ngành công nghiêp̣ thực phẩm ngày càng chiụ nhiều áp lực phải thực hiêṇ các 
giải pháp làm thay đổi viêc̣ ghi dấu, ghi nhãn và bán thực phẩm tươi sống như thế 
nào ngày hôm nay. Dữ liêụ bổ sung taị POS sẽ taọ ra hiêụ quả cho chuỗi cung ứng 
và sự cải tiến mấu chốt cho moị thành viên của GS1.     
 

Nhóm công tác phân điṇh thực phẩm tươi sống và Ban lãnh đaọ GS1/ GA đã yêu 
cầu các tiêu chuẩn ứng duṇg về các sản phẩm có số đo thay đổi và không chăṭ chẽ, 
những tiêu chuẩn này cần được quyết điṇh trong GSPM. Để chuyển từ các mã số 
lưu hành bi ̣giới haṇ (Restricted Circulation Numbers - RCN’s) sang mã số toàn cầu 
phân điṇh thương phẩm GTIN dành cho các vâṭ phẩm tươi sống có số đo thay đổi 
và bao gói không chăṭ chẽ được quét taị POS, cần phải có các tiêu chuẩn ứng duṇg, 
bao gồm: 

 Các qui tắc cấp GTIN và các qui tắc diễn giải cho người đoc̣ 

 

Các thay đổi được đề xuất đối với Hê ̣thống GS1 

Hãy thêm vào tài liêụ “Quy điṇh ki ̃thuâṭ chung của GS1” phần mới sau về các 

thương phẩm là thực phẩm tươi sống được quét taị POS 

 Các qui tắc cấp GTIN cho các thương phẩm là thực phẩm tươi sống được 

quét taị POS 

4.3.1.9 Các qui tắc cấp GTIN đối với các thương phẩm là thực phẩm tươi sống taị 
POS 

Các qui tắc cấp GTIN sau đây dành cho thương phẩm là thực phẩm tươi sống 
được quét taị POS, bao gồm thương phẩm có số đo thay đổi và bao gói không 
chăṭ chẽ. Thực phẩm tươi sống bao gồm các danh muc̣ sản phẩm sau đây: 
hoa quả, rau, thiṭ, hải sản, bánh mì và thực phẩm ăn sẵn như pho-mát, thiṭ 
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nấu đông hoăc̣ qua xử lý, sa-lát .v.v. Thực phẩm tươi sống được điṇh nghiã là 
thực phẩm không bi ̣bảo quản bằng cách đóng hôp̣, khử nước, đông laṇh hay 
xông khói. 

 

Các qui tắc cấp GTIN cho sản phẩm có số đo thay đổi và bao gói không 
chăṭ che ̃

Chủ nhãn hàng hóa cấp GTIN và tuân thủ các qui tắc cấp GTIN cho thương 
phẩm cùng các qui tắc qui điṇh trong phần này.  

  CHÚ THÍCH   Các qui tắc cấp GTIN sau đây nhằm để sử duṇg trên phaṃ 
vi toàn cầu. Chi ̉ngoaị trừ môṭ số trường hợp khi điều lê ̣hoăc̣ yêu cầu pháp lý 
ở điạ phương qui điṇh khác. 

 

Sản phẩm có số đo thay đổi và bao gói không chăṭ chẽ 

1. Khi môṭ cấu hình khác biêṭ về môṭ thương phẩm là thực phẩm tươi cần đến 
sự phân điṇh riêng cho POS, thì phải cấp môṭ GTIN mới. Các vi ́du ̣đăc̣ thù về 
qui tắc này bao gồm: 

  CHÚ THÍCH: Nếu nhà bán lẻ đang điṇh laị hình thể môṭ thương phẩm 
trong kho, thương phẩm này đã được cấp cho GTIN rồi và vâṭ phẩm được 
điṇh laị hình thể yêu cầu có sự phân điṇh riêng khỏi GTIN của thương phẩm 
lúc đầu, thì nhà bán lẻ có trách nhiêṃ đối với viêc̣ cấp GTIN mới  

 Quy tắc Yêu 
cầu  
GTIN 
mới 

Vi ́du ̣ Biểu đồ 

1.1 Khi môṭ vâṭ phẩm là 
thực phẩm tươi đã 
đóng gói trước, 
khác nhau về troṇg 
lượng, được bán 
theo troṇg lượng 
nhưng laị được đăṭ 
hàng theo cỡ bao 
gói riêng đăc̣ thù thì 
phải cấp môṭ GTIN 
mới/ đơn nhất cho 
mỗi cỡ bao gói. 

 

Có 

Đùi gà đã đóng gói 
trước, mỗi gói khác 
nhau về troṇg lượng, 
được bán theo troṇg 
lượng nhưng được đăṭ 
hàng theo cỡ bao gói 
đăc̣ thù (GTIN A = 10pk 
and GTIN B = 14pk) 

 

          

GTIN A              GTIN B 
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1.2 Khi môṭ vâṭ phẩm 

sản xuất ra không 

đóng gói chăṭ chẽ 

được bán riêng (sản 

phẩm A), sau đó bi ̣

cắt và đóng gói để 

bán theo troṇg 

lượng (sản phẩm 

B), thì sản phẩm A 

và B yêu cầu các 

GTIN đơn nhất riêng 

biêṭ.  

 

Có 

 

 

 

 

 

Cả môṭ quả dưa hấu 
được bán với giá $4.00. 
Nhà bán lẻ quyết điṇh 
cắt quả dưa này thành 4 
miếng và bán các phần 
tư quả này với giá $1.99 
mỗi kilo/pound  

 

  

 

     Sản phẩm A với GTIN C 

 

Sản phẩm B với GTIN D 

1.3 Khi môṭ vâṭ phẩm 

sản xuất ra không 

đóng gói chăṭ chẽ 

được bán riêng (sản 

phẩm A), sau đó 

được đóng gói và 

bán theo số đo cố 

điṇh (sản phẩm B), 

thì sản phẩm A và B 

yêu cầu các GTIN 

đơn nhất riêng biêṭ.  

Có 

 

Môṭ quả táo được bán 
theo troṇg lượng với giá 
$1.29 mỗi kilo/pound. 
Sau đó nó được đóng 
gói vào côngtenơ và 
được bán với giá $3.00 
mỗi gói 4 quả 

 

 Sản phẩm A với GTIN E 

Sản phẩm B with GTIN F 

 

1.4 Khi môṭ vâṭ phẩm là 
thực phẩm tươi với 
troṇg lượng lớn có 
số đo thay đổi, 
không nhằm để bán 
lẻ (sản phẩm A), 
được cắt và đóng 
gói trong kho và bán 
theo troṇg lượng 
(sản phẩm B), thì 
phải cấp cho sản 
phẩm A và B các 

Có 

 

 

 

 

 

 

 

Môṭ bánh pho-mát 
(không nhằm để bán lẻ) 
được đăṭ hàng theo 
GTIN-14 với số giao vâṇ 
là 9, được cắt và đóng 
gói theo các bao gói có 
troṇg lượng thay đổi và 
được bán theo troṇg 
lượng, nó sẽ yêu cầu 
môṭ GTIN mới, hoăc̣ là 
GTIN-12 hoăc̣ GTIN-13 
taị POS  

Sản phẩm A với GTIN G 

Sản phẩm B với GTIN H 

-------------------------------------------------------- 
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1. Khi các hình thể khác nhau của vâṭ phẩm là thực phẩm tươi không yêu cầu sự phân điṇh riêng 
biêṭ taị POS thì sẽ sử duṇg cùng môṭ GTIN. Ví du ̣đăc̣ thù về qui tắc này bao gồm:  

  

 

Phần 4.3.1.2 qui điṇh viêc̣ cấp GTIN và trách nhiêṃ đối với các vâṭ phẩm đã và 
chưa đóng nhãn hàng hóa.  

GTIN riêng căn cứ 
vào yêu cầu sử 
duṇg số giao vâṇ là 
9 trong GTIN-14 
trên sản phẩm A và 
yêu cầu sử duṇg 
GTIN-12 hoăc̣ 
GTIN-13 trên sản 
phẩm B vì nó sẽ 
được quét taị POS.    

 

Có 

 

 

Môṭ miếng ức gà lớn 
(không nhằm để bán lẻ) 
được đăṭ hàng theo 
GTIN-14 có số giao vâṇ 
là 9, sau đó được đóng 
gói thành các gói riêng 
có troṇg lượng thay đổi 
và được bán theo troṇg 
lượng, sẽ yêu cầu môṭ 
GTIN mới, hoăc̣ là 
GTIN-12 hoăc̣ GTIN-13 
taị POS.  

 Sản phẩm A với GTIN I 

 

Sản phẩm B with GTIN J 

 Quy tắc Yêu 
cầu  
GTIN 
mới 

Vi ́du ̣ Biểu đồ 

2.1 Khi vâṭ phẩm là sản 

phẩm có bao gói 

không chăṭ chẽ (sản 

phẩm A) được bán 

từng cái môṭ hoăc̣ 

theo troṇg lượng và 

được khách hàng 

choṇ nhăṭ đựng 

trong túi (sản phẩm 

B), thì sản phẩm A 

và B được coi là vâṭ 

phẩm giống nhau và 

vì thế có cùng GTIN 

 

Không 

 

Các vâṭ phẩm là sản 
phẩm có bao gói không 
chăṭ chẽ được trình bày 
để bán lẻ hoăc̣ theo túi 
(do khách hàng choṇ 
boc̣) taị POS sẽ được 
phân điṇh bằng cùng 
môṭ GTIN giống nhau. 
Viêc̣ khách hàng nhăṭ 
các vâṭ phẩm là sản 
phẩm có bao gói không 
chăṭ chẽ vào túi không 
làm thay đổi GTIN. 

 

Sản phẩm A với GTIN K      

Sản phẩm B với GTIN K             


